
 الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 ح إلى نهاية الشركةلالدرس الرابع عشر: من الص

 

وعلى نبٌنا محمد وعلى آله بسم هللا الرحمن الرحٌم والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

ثالث حاالت  األصول والثمار باب ًالدرس السابق ففً  كرنا، ذهتدى بهداهاومن وأصحابه 

 ؟ ختصاراهذه الحاالت ب ًفما ه، فيهاالصالح  بدويجوز فيها بيع الثمار قبل 

 :أن نبٌع الشجرة بما فٌها من الثمارالحالة األولى. 

  :لنخلة أو ٌبٌع الزرع هو الشجرة أو ا يأن نبٌع الثمرة لمالك األصل الذالحالة الثانٌة

 .لمالك األرض

  :الحال بشرط أو بؽٌره أن ٌكون ٌنتفع به ولٌس  ًف هقطع أن ٌبٌعه بشرطالحالة الثالثة

 .اشاع  م  

 يأ ؟هل هذا جائز أو ؼٌر جائز، شترٌنا صندوق من الطماطم األخضرالو ذهبنا للسوق و

طماطم القطع ت  سوق الخضار  هذا ٌحصل فً، قبل أن تكون صالحة لألكلاآلن شترٌنا ثمرة ا

طماطم  فما حكم شراء، وقد تكامل النضج فٌها يللمشترنضجها حتى تصل  يقبل أن ٌستو

الصور الثالثة من  ًوهل هو داخل ف؟ ال ٌجوز هل ٌجوز أو، أخضر قبل بدو الصالح فٌها

، الحال ًالقطع فأؼصانه ٌجوز أن ٌباع قبل بدو الصالح بشرط  ًإذا لم ٌقطع ف ستثناء؟اال

 .الكاملأو لحصول التسلٌم  من باب أولىه ٌجوز فإن   ؟إذا قطعفكٌؾ 

هل ٌجوز  ؟به بالركوب فقط مقابل نفقته علٌهوأراد اإلنتفاع ا ا مفقود  حٌوان  اإلنسان  رهنما حكم 

؟ طلب اما الحكم لو كان سبب الرهن قرض   .ٌجوزً ٌعن؟ لمرتهن أن ٌنتفع بذلك أو ال ٌجوزل

أو الحلب  فهل ٌجوز لك اإلنتفاع بها بالركوب بقرة مثال  كالمنك رهن حٌوان خٌل أو محلوب 

ه ال ٌجوز اإلنتفاع ا فإن  إن كان سبب الرهن قرض  ، على هذا الحٌوان؟ ال ٌجوز لك ةمقابل النفق

 .ابه مطلق  

اذكرنا  ومنها  ؟ه أمانةٌد ًتكون فقبضها اإلنسان من ؼٌره العٌن التى إذا  ًما ه، األمانات أٌض 

عٌن بإذن ؟ كل من قبض هو الضابطما ، أو التفرٌط يبالتعدإال ٌؤمنها إال إذا تلفت  مع ذلك فال

بنفع هذه العٌن  ختص  ا ا إذاأم  ، ن ٌده على هذه العٌن ٌد أمانةإربها وال ٌختص بنفعها ف

أو  أو بؽٌر تعد  أو تفرٌط  ا سواء بتعد  ه ٌؤمنها مطلق  ٌده ٌد ضمان وٌترتب علٌه أن   المقروضة فإن  

 .تفرٌط

شرؾ األنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أ

: لنا وله هللا ؼفر لنا ولشٌخنا وللحاضرٌن ٌقول المإلؾ ؼفرااللهم  ،ا بعدأم  وصحابته أجمعٌن 

الصلح على جنس  :وهو نوعان - أحدهما على اإلقراض :األموال قسمان ًوالصلح ف فصل"

 ممن ٌصح   وٌصح   ،ًوٌؤخذ الباقالبعث ب له ه  ٌ  فٌضع أو ٌن ٌن أو ع  بد  له  قر  ٌ  الحق مثل أن 

 ؾرصفعلى ؼٌر جنسه فإن كان بؤثمان عن أثمان  ًالثان، بؽٌر لفظ صلح بال شرطتبرعه 

 نأو ٌسكت فمعلٌه فٌنكر  ًٌدعبؤن اإلنكار  لىع ًالقسم الثان. بٌعفنقد وعكسه ض عن ر  بع  و



 ًف باطلومن علم كذب نفسه فالصلح  مدع  فى حق  احقه وبٌع   ًفإبراء  ٌكون و ٌصالحه فٌصح  

 ".حقه

. مختلفٌنٌتوصل بها موافقه بٌن  ةفهو معاقد الشرع ًأما ف، مل  هو التوفٌق والس   اللؽة ًف الصلح

لمإمنٌن اقتتلوا فؤصلحوا بٌنهما" : "وإن طائفتان من اقوله  تعالى ًالصلح جائز بالكتاب كما ف

ا ٌقول هللا عز وجل: "والصلح خٌر"، ا، قال وأٌض  رسول هللا صلى هللا علٌه  وفً السنة أٌض 

م حالال   اإال صلح   الصلح جائز بٌن المسلمٌن"وسلم:  وقد أجمع العلماء على ". اأو أحلَّ حرام   حرَّ

وهو األموال فقط  ًعن الصلح فالمإلؾ سٌتكلم هنا ولكن ، وأنواع الصلح كثٌرة .جوازه

 .كتاب الفقة ًباب الصلح ففً المقصود 

 .صلح اإلنكار ًوالقسم الثان ،القسم األول صلح اإلقرار :قسمينإلى األموال ينقسم  يالصلح ف

ٌن بٌد المدعى علٌه أو بد   يخر بعٌن بٌده أآعلى  ًشخص وٌدع ًرته ٌؤتوصو: صلح اإلقرار

ٌؤتً . ٌنلى جزء من العٌن أو جزء من الد  ٌحصل الصلح بٌنهما ع عنده ثم ٌقر المدعى علٌه ثم  

ٌن أو أرض هذه ع   -من زمن طوٌل  ة أخذهاسٌار عمرو لزٌدى عل أن   ًٌدعلعمرو مثال  و زٌد

بذلك وٌحدث الصلح  عمرو ٌقر   ثم  ، ألؾ لاير ة عمرو لزٌدذم ًف علٌه أن   ًأو ٌدع ،أخذها منه

 .ٌنلى جزء من العٌن أو جزء من الد  بٌنهم ع

ٌ   :صلح اإلنكار زٌد إلى  ًٌؤت ،اوٌحصل الصلح أٌض   نكرنفس صلح اإلقرار لكن المدعى علٌه 

ته  له ن  أعمرو وٌدعً علٌه  ة عمروا لزٌد  -فً ذم  ٌ   ،سٌارة -فً ذم  عمرو أن  السٌارة نكر ف

 . ولكل قسم أحكام تخصه ،بٌنهما صلح وٌحصل المدعاة لزٌد

 :نوعينيتنّوع إلى وصلح اإلقرار 

أو ألؾ مائة ثمانبفٌصالحه دعى علٌه ألؾ ا: عٌن أو جنس المدعى به : صلح علىاألول -

 .هذا على جنس المدعى به، مائة مترمتر فٌصالحه على ثمان

ما ٌقول فٌقر بها وٌدعى علٌه بؤلؾ لاير  ،ا ٌكون على ؼٌر جنس المدعى بهوأحٌان   -

 ً.حكم بٌع كما سٌؤت ًوهذا ٌكون فراح أعطٌك بدل األلؾ هذه السٌارة رأٌك 

  :وهو نوعان - اإلقرارأحدهما على  :األموال قسمان ًفٌقول المإلؾ رحمه هللا: 

 بؤن   ٌقول نعم أنا أقر   :له بعٌن ٌده ٌن معلوم أو ٌقر  مثل أن ٌقر له بد   الصلح على جنس الحق -

 ر  فٌضع المق  بها،  ٌقر   - لك ًهذه األرض ه ها لك أو أن  بها على أن   ًتدع ًهذه السٌارة الت

ٌ  ائة مرضى بثمانألؾ ٌٌن بدل من أن ٌؤخذ له بعض الد   المقر بها بعض العٌن ب له ه  أو 

فٌصح بثالث ، لك ًائة والباقمسترد ثمانابمعنى له ألؾ متر ٌقول له  ً،له الباق ر  وٌؤخذ المق  

 :شروط

 فترض أن ٌكونتبرعه ن يصحّ أن يكون الصلح ممّ : الشرط األول ٌ قر له المقر والم ، 

 .البالػ الحر الرشٌدالعاقل مم ن ٌصح  تبرعه، وهو من؟ 



 أال ٌكون بلفظ الصلح ولكن ٌكون بؽٌر لفظ الصلح كؤن  ،حغير لفظ الصلب ً:الشرط الثان

فال ٌجوز أن ٌصالح اإلنسان  ،ٌقول له وهبتك بعض الدٌن أو وضعت عنك بعض الدٌن

 ، ٌعنً كؤن ه ٌصالح نفسه.حقه نفسهبنفسه 

 المقر  ٌقولأن ال ٌجوز  ،أن ٌكون الصلح بشرط ال ٌجوز يأ ،شرط بال: الشرط الثالث

على  ةمعلق هبة اهألن   تصح  ال  ،فؤعطٌك منه مائة لاير مثال   ًبشرط أن ترده لللمقِرله 

 .على شرط مستقبل مستقبل فالهبة على شرط مستقبل كالبٌع ال تصح  شرط 

على ؼٌر جنس ر له ر المق  ٌصالح المقِ ، على غير جنسه :من صلح اإلقرار ًالنوع الثان -

عنها  هله بنقد وٌصالح أو ٌقر   ،كؤن ٌقر له بسٌارة فٌصالح عنها بؤرض ،الحق المدعى به

الحق على ؼٌر جنس  يأ -على ؼٌر جنسه  ًالثان. ٌقول: "دار سنة منفعةكبسٌارة أو منفعة 

ة ذم   ًف أن   زٌد على عمرودعى اإذا  "فصرفن كان بأثمان عن أثمان إف ،المدعى به

مكان هذه العشر  ازٌد  عمرو  أن ٌعطًعلى بٌنهما عشرة دنانٌر وحصل الصلح  لزٌدعمرو 

 . أحكام الصرؾ صرؾ وٌؤخذهذا فعطٌه مائة درهم ، ٌدنانٌر دراهم

بسٌارة أو بٌت أو  يبعرض أ مائة ألؾ لاير وصالحهبدعى علٌه ا "نقد عنوبعرض قال: "

وهذا  من المائة ألؾ هذه السٌارة بدال   وقال أقر لك بالمائة ألؾ لكن ما رأٌك أعطٌكعمارة 

عى علٌه بعرض فصالحه علٌها بنقد داوعكسه ٌكون لو ، ٌؤخذ أحكام البٌعهو بٌع وٌجوز و

لاير السٌارة لك ولكن ما رأٌك لو أعطٌك خمسٌن ألؾ  دعى علٌه أن السٌارة له فقال له أن  ا

 .ٌؤخذ أحكام البٌعهو بٌع و صحٌحهذا 

أن ٌدعً علٌه  وصورة الصلح على اإلنكار: "القسم الثاني الصلح على االنكار"قال رحمه هللا: 

ٌن أو ا ٌرٌد أن ٌبتعد عن  عٌن وٌنكر ثم   د   ٌ ته، ثان ٌصالح، لماذا ٌصالح؟ أوال  قد ٌكون إبراء  لذم 

أن دعواك  أعطٌك ما ترٌد لكن ال أقر  ى وفهذا ٌقول للمدعً اترك الدعو ،مجالس القضاء

ال  -، أو ال ٌنكر قر" القسم الثانً على اإلنكار بؤن ٌدعً علٌه فٌنكر ٌقول ال أ قال: صحٌحة،

عن هذه الدعوى  "يصالحه ثمّ " .هذا الصلح ما ٌسكت وبعد ذلك ٌصالح فٌصح  ٌنكر إن  ٌقر  و ال 

هذا الصلح  أو من ؼٌر الحق المدعى به فٌصح   ا من جنس الحق الذي ادعى بهإم   ،التً أنكرها

ٌترتب على هذه الكالم مسائل " وا في حق المدعيوبيع  " "،في حق المدعى عليه اء  برويكون إ"

عى علٌه إكثٌرة نذكر منها مسؤلة واحدة فقط كً ٌتضح المقال نمثل لوجود العٌب  دَّ ن وجد الم 

ً  علٌه فٌه  ع ،فٌما ادُّ لكن خد خمسٌن ألؾ واترك لك، هذه السٌارة  أنا أنكر أن   :قال السٌارة مثال 

؟ ا هل له أن ٌرد هذه السٌارة بالعٌبدعوى فؤعطاه خمسٌن ألؾ ث م وجد المنكر فً السٌارة عٌب  ال

ا المدعً الذي أم   ،لٌس عقد بٌعنقول لٌس لك أن ترد ألن هذا الذي حصل هذا إبراء فً حقك و

 ا فله أن ٌردها إلى المدعى علٌه ألن  فً هذه الخمسٌن ألؾ عٌب  إذا وجد أخذ خمسٌن ألؾ لاير 

عً  -الصلح الذي حصل فً حقه  د   بٌع. -ٌعنً فً حق الم 

ه أن   ًٌشترط أن ٌعلم المدعكال منهما صدق نفسه تقد وهو أن ٌع وشرط صحة صلح اإلنكار

ه من علم  كذب ذمته حق هنا وأن   ًه لٌس فوأن  ا ه صادق أٌض  صادق وأن ٌعلم المدعى علٌه أن  

 .الدنٌا الصلح ظاهره صحٌح ًا فأم   حقه عند هللا عز وجل ًف اطلنفسه والصلح ب

لحصول  باب الصلح أحكام الجوار؟ ًذكر فولماذا ت  ، الجٌران - أحكام الجواروذكر بعض 

المذهب أربعون جار من جمٌع  ًالجٌران عندنا ف، ازعات بٌن الجٌران فٌلجئون للصلحمن



 اأربعٌن جار وٌسار  ا الوصٌة أوصى لجٌرانه أو أوقؾ على جٌرانه ٌمٌن   ًالجهات وٌوصون ف

أرضه لسبع  ًوإذا حصل ف، الخلؾ أربعٌن جار ًبعٌن جار والمقدمة أربعٌن جار وفأر

األرض وتدخل على  ًف ًأرضٌن أو جداره أو هوائه للسماء ؼصن شجرة ؼٌره أو العروق الت

هل ٌضمن كلما تركه هذا الؽصن ، زالته رب الؽصن أو الؽرفة إزالتهأو ؼرفته لزم إ الجٌران

أو رب الؽرفة رب الؽصن  يأوضمن ، ذا العرق أو بهذه الؽرفة؟ ال ٌضمن إال بعد الطلبهأو 

ٌ  إفٌكون ضمان هذا صاحب الؽرفة أو صاحب الؽصن ، ما ترك به بعد طلبه  ًجبر فن أبى لم 

ٌ  ٌ   يالؽصن أ روق كذلك إذا دخلت على إزالة الؽصن وال الع ًجبر فجبر فى إزالة الؽرفة وال 

تحرٌمه وال ٌجوز اإلقدام علٌه وٌقولون  ًف شك   هواء الجار ال ًبناء الؽرفة ف. أرض الجار

ا الؽرفة أم  فعله لؽٌر ه الؽصن ألن   ًوقال أحد الشراح ال ٌجبر ف، كبقاء الشارعجبر فى الؽصن ٌ  

 .بفعله ٌلزم على إزالتها

والشارح ٌقول لواه رب  ،مالك الهواء له أن ٌلوٌه ؟هذا الؽصن ًن ٌجوز له لم   "ولواه"

له أن ٌلوٌها هو رب الهواء أو رب  يالذ لٌس هو الظاهر بل الظاهر أن   ينظر ًوف ،الؽصن

 له قطع الؽصن أو العرق وكذلك العرق بال حكم  يفى أرضه وإن لم ٌلو األرض أن دخل العرق

 .الحكم حقهأن ٌعود للمحكمة وٌشتكى وله أن ٌقطعه بال 

دروب ؼٌر الدروب عندنا دروب نافذة و "الستطراق في درب نافذ ويجوز فتح باب" :قال

الدرب الؽٌر نافذ مفتوح ا أم   ،عوح من جمٌع الجهات و ٌسمونه شارالمفت :، الدرب النافذ هونافذة

. قال: ٌفتح من جهتٌن ، والشارع عندهممن جهة ومؽلق من جهة أخرى، هذا درب ولٌس شارع

 " ٌعنً ٌجوز أن تفتح فتحة تتخذ منها طرٌق تدخلنافذالستطراق فً درب "وٌجوز فتح باب 

 .لباب فً درب نافذ ٌعنً فً الشارعلهذه الدار من هذا ا

 -والجناح هو الروشن وهو عبارة عن أطراؾ األخشاب   ""ال إخراج جناح :قال رحمه هللا

ثل ٌعنً م -أخشاب ممتدة فً جدار الحائط حتى تؽطً من ٌقؾ تحتها ٌرٌد أن ٌطرق الباب 

كً ٌستظل سٌاراتهم هذا ومثله اآلن ما ٌضعه بعض الناس  عتبة على الباب حتى ٌستظلون بها،

ٌعنً اإلنسان  اد بالساباط هو السقؾ بٌن حائطٌن،" المروالساباط: "قال رحمه هللا .نفس الحكم

: قال رحمه هللا .فٌبنً جسر فوق ٌربط بٌن األرضٌن بٌنهما مسافةنا وأرض هنا وعنده أرض ه

ما ٌخرج فً إن  واآلن ممنوع و " المٌزاب معروؾ هو الذي ٌنزل منها مٌاه األمطاروميزاب"

  .البٌت وٌذهب فً المجاري مباشرة حوش

المٌزاب إال ال ٌخرج الجناح والساباط و" مع أمن الضرر وميزاب إال بإذن إمامل رحمه هللا: "قا

هذا الذي ٌضع مظلة عند بٌته وٌمنع  ،الضررأمن  :والثانً ،إذن اإلمام :الشرط األول :بشرطين

؟ هذا لم ٌؤذن له ولً الشوارع هل ٌجوز له أن ٌفعل ذلك ٌضٌق على السٌارات التً تمر فًو

، فهذا لو أذن له اإلمام ه ٌضٌق على الناسٌوجد فٌه ضرر ألن   ،ه ممنوع من البلدٌةاألمر ألن  

 .على المسلمٌن فال ٌجوز أن ٌفعله حصل ضررا وأٌض  

" معنى الدرب فعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بال إذن مستحقورحمه هللا : "قال 

، فعل هذه األمور: المشترك هو الدرب ؼٌر النافذ مشترك بٌن خمسة بٌوت أو ثالثة بٌوت

" وكذا وضع خشب: "قالحرام بال إذن مستحق لهذا الدرب.  -الجناح و الساباط و المٌزاب 

" هذا  يمكن تسقيف إال بهإال أاّل : "قال ،الجار إال عند الضرورةٌحرم وضع خشب على جدار 



المراد بالوضع هنا إال بوضع الخشب على جدار الدار وأال ٌمكن أن ٌسقؾ اإلنسان بٌته  الشرط

ره من فعله لكنه ورد فً الصحٌح ٌحرم أن ٌمنع الجار جا ا،الوضع الدائم ٌعنً ال ٌرفعه أبد  

 الشرط الثانًولجار جاره أن ٌبرز خشبة فً جداره، نهى أن ٌمنع ا الرسول صلى هللا علٌه وسلم

 ." ٌعنً رب الجدارفيجبر. قال " : وال ضرر على جدار الجارقال

: أال ٌمكن التسقٌؾ إال بذلك  جوز وضع الخشب فً جداره بالشرطٌنٌ"  ومسجد كذلك" :قال

 ٌشترك اثنان فً مثال   "حائطوإن طلب شريك في " :قال. أال ٌكون ضرر على الجدار المسجدو

أو : ". ٌقولنهما جدار ٌحجز المزرعتٌن عن بعضحائط، ٌعنً جدار انهدم كؤن ٌكون مزرعة بٌ

ه هناك شخص ٌسكن فوق إذا انهدم السقؾ هذا فإن  هناك شخص ٌسكن تحت و "سقف انهدم

 .ٌن أن ٌشتركا فً اصالح هذا السقؾك  لٌجب على الما

لو لم ٌنهدم لكن ٌخشى الجار أن ٌسقط الجدار أو السقؾ  " كذلكسقوط خوف كنقض: "قال

أي بنى هذا الشرٌك أو  "بناه إنو: ". قاله كذلك ٌجبر علٌهفطلب من شرٌكه فً الحائط فإن  

ه ٌرجع على الجار الجدار المنهدم أو الذي ٌوشك على السقوط بنٌة الرجوع على شرٌكه فإن  

  كذلك الحكم فً النهر لو احتاج النهر إلى تنظٌؾ مثال  " نحوهو نهر كذاو: ". قالفقهشرٌكه بما أن

ٌن مثال   من ٌستفٌد من هذا النهر أن ٌشترك فً تنظٌفه،ٌجب على كل   لو اشترك اثنان فً ع 

ه ٌجب على الشرٌكٌن أو هذه العٌن إلى أداة تخرج الماء من باطن هذه العٌن فإن   تاحتاجو

ثة بٌت إلى عمارة .أو احضارهافً اصالح هذه اآلالت  الشركاء أن ٌشتركوا ر  هم فإن   لو احتاج و 

 .كون، ما القدر الذي ٌدفعه اإلنسان فً إعمار البٌت؟ بقدر المٌراثٌشتر

نَّ إظهاره،  ن ماله ال ٌفً بما علٌه حاال   وم  ، فصل" وجب الحجر علٌه بطلب بعض ؼرمائه، وس 

ٌ  جر وال إقراره علٌه، بل وال ٌنفذ تصرفه فً ماله بعد الح   ومن  طالب بعد فك حجر.فً ذمته، ف

 ولم ٌتعلق بها حق للؽٌر. ها، وعوضها كله باق  مه عٌن مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحال  سل  

ٌنه، أو هو مإجل رمائه، ومن لم ٌقدر على وفاء شًء من د  وٌبٌع حاكم ماله وٌقسمه على ؼ  

بف ل س، وال بموت  إن وثَّق الورثة برهن وال ٌحل مإجل  تحرم مطالبته وحبسه، وكذا مالزمته.

 "ز أو كفٌل ملًء، وإن ظهر ؼرٌم بعد القسمة رجع على الؽرماء بقسطه.حر  م  

لتصرؾ فً ماله أو هو منع المالك من ا الشرعالحجر فً هو التضٌٌق والمنع،  اللؽةفً  الحجر

حظ ؼٌره التصرؾ ل هذه ٌدخل فٌها المحجور علٌه من -من التصرؾ فً ماله  فً ماله وذمته،

 :الحجر ينقسم إلى قسمين .ٌدخل فٌها المحجور علٌه لحظ نفسه - قولنا أو فً ماله وذمتهو

المجنون النفس وٌدخل فٌه الصؽٌر و : الحجر لحظالثانًالقسم : الحجر لحظ الؽٌر، واألولالقسم 

 السفٌه.و

كم هو المقصود بؤمول" وجعلها إتوا السفهاء أموالكم التًال ت" و :قوله تعالى جراألصل في الح  و

فٌما رواه  األصل فيه السنةكذلك مدٌرون لها، وهم قائمون علٌها أموالهم أضٌؾ إلى األولٌاء ألن  

ٌن كان باعه فً د  النبً صلى هللا علٌه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله و كعب بن مالك أن  

 .أبو داوود مرسال   قه الذهبً ورواهحه ووافصح  والحاكم و علٌه رواه الدارقطنً

 ندخل فً الحجر:هناك مسائل قبل أن 



 فً المدٌن أن ٌإدي الدٌن الذي علٌه؟ إذا حل، و هً متى ٌجب علىو :المسألة األولى

بطلب ربه لقوله صلى هللا علٌه وسلم "مطل  ه ٌجب على المدٌن أن ٌإدي دٌنهالحقٌقة أن  

ٌ طالب، فالمذهب عندنا و ه ال ٌجب على المعتمد أن  الؽنً ظلم"، متى ٌكون مطل؟ بعد أن 

الحالة الثانٌة التً ذكرها فً  هذا متفق علٌه، -ٌإدي دٌنه إال إذا طالبه الدائن  المدٌن أن

على المدٌن أن ٌإدٌه ولو لم ٌطالب به  ه ٌجب حل فإن  ه إذا كان الدٌن مإجال  هً أن   قناعاإل

 .الدائن

 أنواع المدٌنٌن هم ثالث: ،: وهً أنواع المدٌنٌنالمسألة الثانية 

ا هو من ماله أكثر من دٌنه أو قدر دٌنه.األول: هو الؽنً و -  .والمإلؾ لم ٌذكر فٌه شٌئ 

هذا له أحكام ٌنه أكثر من ماله و، هو من د  هو المفلس والحجر ٌتكلم عن المفلس :الثانًو -

 .أربعة سنذكرها وفصل الحجر متعلق بالمفلس فقط

هذا  ، لٌس عنده مال وسٌذكره المإلؾ هنا أن  : هو المعسر هو من ال مال لهالثالثو -

 تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة".تحرم مطالبته لقوله 

 المدٌن كؤن ٌوكل محامٌا هً إن تحمل الدائن ؼرامة الستخراج دٌنه من : والمسألة الثالثة

 مثال على من تكون هذه الؽرامة ؟ المذهب عندنا أنها تكون على المدٌن  .

 وجببما ٌطال به، "  ال ٌفً" ٌعنً مإجال  من ماله ال يفي بما عاليه حااّل  و" هللا: قال رحمه

 وسنّ : "ثم قال " أو كلهم،بطلب بعض غرمائه" ٌعنً منعه من صرؾ ماله، "الحجر عليه

سن ا القاضً أن ٌحجر علٌه وٌمنعه من التصرؾ فً ماله ثم  ٌ" وجب على الحاكم طبع  هارهإظ

ا شٌخ وهذا هو المذهب عندنا وأم   فلس لٌحذر الناس من التعامل معه،إظهار الحجر لهذا الم

اإلسالم ٌقول المفلس ال ٌجوز التصرؾ فً ماله حتى و لو لم ٌحجر علٌه الحاكم ٌعنً ال تثبت 

 ى ال تثبت كما قال شٌخ اإلسالم.إذا باع و اشترتصرفاته 

 :عليه لحق غيره له أحكام أربعة وهو المفلس المحجور

 لؽرماء باألموال الموجودة ٌعنً ارتباط حق ا ،تعلق حق الغرماء بماله: هو الحكم األول

" ٌعنً تصرؾ المفلس بالبٌع وال ينفذ تصرفه في مالهعنده وذكر المإلؾ ذلك فً قوله "

تصرفه قبل الحجر ٌصح  فهم منه أن  ٌ   ،بعد الحجر ٌعنً ال ٌصح   ،ٌنفذ الشراء والتؤجٌر الو

 .وشٌخ اإلسالم ٌقول ال ٌصح قبل الحجر

هذه العٌن التً بٌده لفالن ال ٌقبل إقراره بل فً  "  لو أقر المفلس أن  وال إقراره عليه"قال: 

ٌطالب بهذا اإلقرار أو بهذا وإذا تصرؾ فً ذمته أو أقر بذمته، ٌقبل تصرفه  :ذمته

" بعد فك حجره فيطالب: "قال ٌترتب على هذا بعد فك الحجر عنه. التصرؾ أو بما

المحجور علٌه فً حق الؽٌر ال ٌنفك الحجر عنه إال بحاكم بخالؾ المحجور علٌه لحق و

 .نفس ٌنفك الحجر عنه بال حكم حاكمال

 ًلحدٌث أبً هرٌرة  أحق بها إن كان جاهال  من أدرك عين ماله عنده فهو  أن   :الحكم الثان

ه عند رجل قد من أدرك متاع"سلم قال النبً صلى هللا علٌه و رضً هللا عنه المتفق علٌه أن  

 : ؟ بعدة شروطمتى ٌكون أحق بهاعلٌه، لكن  الحدٌث متفقأفلس فهو أحق بها" و

ا لو للحجر أم   أن ٌكون جاهال   :الشرط األول" قال: "ومن سلمه عٌن ماله جاهل الحجر -

 ال ٌطالبه إال بعد فك الحجر عن.ا بالحجر فكان عالم  



 لم تنقص ماهٌتها لم تنقص صفاتها. " بؤن: "أخذها إن كانت بحالهاقال :الشرط الثانً -

" قال :الشرط الثالث - العوض ٌشترط أن  ث أن  ٌكما ورد فً الحد: "وعوضها كله باق 

ن فلٌس له أن ٌعود فً ذمة المدٌن لو استلم الدائن هذا بعض قٌمة هذه العٌ ٌكون كله باق  

 فً هذه العٌن.

ٌشتري المحجور علٌه  أن ،" كؤن ٌرهنها: قال: "ولم ٌتعلق به حق للؽٌرالشرط الرابع -

 ه لٌس لصاحبها أن ٌرجع فٌها،ٌرهنها مباشرة ألن  هذه العٌن و

 .قٌقة ستةفقط هذه الشروط ذكرها المإلؾ وهً فً الح

 هنا الحكم مبهم، ما حكم أن ٌبٌع الحاكم ويبيع حاكم ماله ويقسمه": قال: الحكم الثالث "

ٌقسمه على ، ٌجب الحاكم أن ٌبٌع ماله واالقناعو المنتهىح به فً ا كما صر  ؟ وجوب  ماله

ة ئاعنده خمسم ألؾ وٌنه مثال  د   ٌفٌة القسمة، هل هناك طرٌقة معٌنة؟ إذا كانؼرمائه، طٌب ك

ٌكون لمحمد  ؟النسبة اآلن ما ،د له من األلؾ خمسمائة وصالح له خمسمائةمحم   - مثال  

 .مائتان وخمسون ولصالح مائتان وخمسون وهذه هً الطرٌقة

 ،سفلِ التً على الم   نجمع الدٌونالحالة األولى أن نذكرها بشكل سرٌع:  يقة حسابيةطرهناك 

ألؾ  ستة اآلؾ لخالد منها نجمع الدٌون مثال  آلؾ لاير  ثالثة آكؤن تكون الدٌون مثال  

، وعنده ثالثة آلؾوع ستة آالمجموخمسمائة ولصالح ثالثة اآلؾ ولزٌد ألؾ وخمسمائة 

من كان له شًء فً هذه الستة  ثم   ،آلؾ ٌساوى نصؾالثالثة آآلؾ على ستة آ منقس   -آآلؾ 

ب نصؾ فً ثالثة آآلؾ له ثالثة آآلؾ نضر ، مثال  الذيا فً هذا الناتجٌؤخذه مضروب  

سبعمائة  ه ألؾ وخمسمائة ٌضرب فً نصؾ ٌساويل  ، والثانًألؾ وخمسمائة لاير ٌساوي

 نجمع أوال   :بالترتٌب مرة أخرى ؟ماذا نفعل .ا سبعمائة وخمسٌنخر له أٌض  ، واآلوخمسٌن

ج ن له شًء نضربه فً هذا الناتوم   ،بماله ونقسم ماله على مجموع دٌونه نؤتً دٌونه ثم  

ا.  وهذه قاعده مطردة ال تختل أبد 

 أو باعه شًء الانقطاع الطلب عنه فمن فمن أقرضه لم ٌذكره المإلؾ  الذي :الحكم الرابع 

ه ال ا فإن  من أقرضه بعض فً أثناء الحجر شٌئ   ،ٌملك المطالبة عنه حتى ٌنفك عنه الحجر

 .ٌملك مطالبته حتى ٌنفك عنه الحجر

" ما  ينهفمن لم يقدر على وفاء شيء من د  " :قال ،كام المعسرأحذكر المإلؾ رحمه هللا  ثم  

، قال: ٌوجد عنده شًء هو اآلن ال " مإجل دٌن،أو هو مؤجلٌوجد عنده شًء ٌإدي ما علٌه "

 "يحرم مالزمته"واألمر الثالث  "يحرم حبسه"كما ذكرنا فً اآلٌة وكذلك  "فتحرم مطالبته"

 .سواء كان الدائن أو المدٌن

 ،إذا أفلس اإلنسان وعلٌه دٌن مإجل ال ٌحل له دٌنه المإجل "وال يحل مؤجل مفلس"قال:  ثم  

ٌن مإجل ألؾ ة وعنده ألؾ لاير وعنده د   لوكان عنده ثالثة اآلؾ دٌون وثالثة اآلؾ حال  مثال  

من هذه األلؾ أو ٌترك له من  -صاحب الدٌن المإجل  -ً أربعة اآلؾ هل ٌمسك له لاير ٌعن

 "وال بموت" "،وال ٌحل مإجل مفلس"فً قوله  ،حل دٌنه أو ال ٌترك؟ ال ٌترك لههذا األلؾ إذا 

؟ قال ال ٌحل بموت مإجل ومات هل ٌحل بموته أو ال ٌحلا علٌه دٌن إن كان اإلنسان مدٌن  

بشرط إن وثق الورثة برهن محرز المراد بمحرز هنا ٌستوفى به رهن ٌستوفى منه جمٌع 

ذي الحجة هل  سنة ومات بمحرم أو بصفر ودٌنه فً ن مإجل بعداإلنسان علٌه دٌ ٌن، ٌعنًالد

ا قٌمته تحرز جمٌع الدٌن فال إن أتى الورثة وأعطوا الدائن رهن   نقول ال ٌخرج ؟ٌحل بصفر

هذا الدٌن  قادر على السداد فإن   ٌعنً ملًءإن أتى الورثة بكفٌل  ملًء، أو ٌقول كفٌل ٌحل



الدٌن المإجل  ذفإن ملًءالورثة ال برهن محرز وال بكفٌل  المإجل ال ٌحل بالموت وإن لم ٌؤتِ 

 .عنده فٌحل بموته

 الثالثة آآلؾ ال  ثوزع م "بقسطه الغرماءعلى رجع  بعد القسمةهر غريم إن ظ" :قال ثم  

ه ٌعود للؽرماء بقسطه هناك ؼرٌم له سبعة اآلؾ فإن   تبٌن أن   آلؾ ثم  الموجودة على مدٌونه ستة آ

 سابٌة ال نستطٌع أن نذكرها.ة حا طرٌقوهناك أٌض  

الصغير  ويحجر على" ،هذا الفصل للحجر لحفظ النفس "وٌحجر على الصؽٌر والمجنون ،فصل"

 دفع ومن. "مهمذم عون فً التصرؾ فً أموالهم وفًهإالء ممن "والمجنون والسفيه بحفظهم

 رجع فيماب به، "إٌاه ٌلعجارة أو بٌع أو بؽٌر عقد أعطاه ً بعقد إٌعن  "ال بعقد أو إليهم ماله

إذا جنى هذا الصؽٌر أو  "ويضمنون جناية"فإذا أتلفوه ال ٌضمنه لكن ٌقولون  "تلف ال ما بقي

 .ه ٌضمنا أو أتلؾ سٌارة أو كسر سٌارة فإن  لو قتل إنسان   ،ه ٌضمنالمجنون فإن  

المدارس اآلن الطالب الذٌن فً  ،ٌدفع إلٌهم ٌضمن ال الذي " الشًءيدفع إليهم وإتالف ما لم"

اا فً المدرسة نافذة مثال  لو أتلفوا شٌئ    ٌ ؟ أو طاولة هل ٌضمنون أو ال ٌضمنون  أو كرس

ولو طالب األب وكثٌر من  ًهذا من مال الصب ؟ا أبوه؟ هؤوٌضمن يالذ ، طٌب منٌضمنون

ب ؼٌر ملزم ٌكون فً ا ٌطالب األب لكن األ وأوالده أتلفوا شٌئ  إذا كان جاره مثال   ،الناس ٌخطئ

  .إذا قدر على مال لهذمة هذا الصبً إذا بلػ 

رشد سٌؤتٌنا وهو اإلنسان بلػ رشٌد وال ا ٌعنًبلػ رشٌد   "اا أو مجنون  ومن بلغ رشيد  : "قال

" عقلا بلػ فً حال كونه مجنون "ا مجنون ولمكان صؽٌر   "اأو بلغ مجنون  " الصالح كما سٌؤتً،

ه محجور علٌه من ألن   "فك الحجر عنه بال حكم"ا صار رشٌد   "ورشد"رجع له العقل  ٌعنً

 .حجر علٌه هو الشارع ٌنفك عنه لحجر بزوال أسبابه ين الذم   ،الحاكم لم ٌحجر علٌه، الشارع

ا لقوله تعالى  رشٌد  ال قبل أن ٌكون عاقال   "ال قبل ذلك بحال"ٌجب أن ٌعطى ماله  "ماله وأعطي"

ٌ  ه إذا كان سفٌه  ا فإن  أموالهم ولو صار شٌخ   ٌعنً "وال تؤتوا السفهاء أموالكم"  .عطى مالها ال 

 : ة أموروبلوغ ذكر بثالث ،ٌحصل البلوغ ذكر ما ثم  

 ه ٌحكم ببلوؼه.إذا أمنى خرج المنى من احتالم أو جماع فإن   ،أن يمنى :بإمناء -

هللا عنه عرضت على رسول هللا  ًلحدٌث ابن عمر رض تمام خمسة عشر سنة: الثانً -

د صلى هللا علٌه وسلم  ٌ جزنوأٌوم أ ح  وعرضت علٌه ٌوم ً، نا ابن أربعة عشر سنة فلم 

بٌن هناك أكثر من سنة  ن وأهل الحدٌث أن  محدثوال اإلشكال كما ٌقول الخندق فؤجازنً.

قول عرضت ٌ أن ه شكال؟ اإلفما التوجٌه ،ن بٌنها سنةد والخندق وابن عمر ٌقول كأ ح  

ٌ  وأنا ابن د ح  على الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌوم أ   ٌعنً  -ً جزنأربعة عشر سنة فلم 

األولى ٌقول لم ٌجزنً ولم  ،ًلم ٌسمح له بالقتال، وعرضت علٌه ٌوم الخندق فؤجازن

الخندق أكثر من أن  بٌن أحد والعلماء ٌقولون اإلشكال أن   ،أجازه ٌرانً بلؽت والثانٌة

نى خمسة عشر سنة وتجاوزها أو نبات شعر خشن ٌعنى قوى حول قبله أما سنتٌن ٌع

األنثى تبلػ بهذه الثالثة أمور وبحٌض أٌضا إذا حاضت حكم ببلوؼها وحملها دلٌل نائب 

إذا حملت دل على أنها بلؽت لكن ٌعنى لٌس الحمل هو دلٌل البلوغ بل اإلمناء الذى قبل 

منذ حملت وٌقدر ذلك ماقبل وضعها بستة أشهر  الحمل هو دلٌل بلوؼها فٌحكم ببلوؼها

نقول إذا وضعت بعد تسعة أشهر حملت بعد سته أشهر نقول أنها بلؽت قبل ستة أشهر 



وال ٌدفع إلٌه ال ٌدفع إلى من بلػ رشٌدا ماله حتى ٌختبر بما ٌلٌق به هم ٌقولون بما ٌلٌق 

وٌبٌع مع التجار وٌنظر به ٌعنى إن كان ابن التجارالبد أن ٌختبر مع التجار ٌشترى 

كٌؾ ٌحصل األموال وإن كانت مثال أنثى ٌقولون تعطى من أناث ٌعنى ٌعملون الؽزل 

فتؽزل ثم تبٌع وٌنظر كٌؾ تحصل المال وماذا تفعل بهذه األموال التً قبضتها  وهذا 

كالم الفقهاء والشٌخ ابن عثٌمٌن ٌقول كٌؾ ٌعنى ماٌلزم أن ٌكون ابن التاجر تاجر ال 

حتى ما ٌلٌق به وٌؤنس ٌعنى ٌعلم رشده البد أن ٌعلم أن رشٌد ومحل هذا اإلختبار  ٌلزم

ٌكون فً زمن المراهقة قبل البلوغ بشئ ٌسٌر واإلنسان قبل البوغ ٌراهق ورشده 

إصالح المال المذهب عندنا أن الرشد هو إصالح المال هو أن ٌكون صالح فً ماله 

صالح فً دٌنه هنا ٌقول إصالح ٌعرؾ أن ٌدبر بخالؾ الشافعٌة هم إصالح الدٌن ٌكون 

وٌعرؾ أن ٌتصرؾ تصرؾ صحٌح فً ماله كٌؾ ٌكون اإلنسان مصلحا لماله قال بؤن 

ٌبٌع وٌشترى فال ٌؽلب ؼالبا ٌبٌع ٌشترى ٌتكرر ذلك فً اإلقناع والمنتهى ٌتكرر ذلك 

العقود عقد منه فال ٌؽلب ؼالبا إن أكثر العقود ال ٌؽلب ؼالبا لكن إذا ضرب فً بعض 

عقرٌن هذا ال إشكال فٌه مازال رشٌدا ثانٌا : أال ٌبذل ماله فً حرام فً شراء شًء 

محرم شراء ؼناء مثال أو قمار هذا ٌعتبر من الصالح فً المال قال وفى ؼٌر فائدة 

ٌشترط أن ٌكون راشد أال ٌصرؾ أمواله فً ؼٌر فائدة قال الشٌخ النجدى وإن لم ٌكن 

ٌشترٌه مثال بالتفرج علٌه مثل اآلن المفرقعات التلى ٌشترونها محرما وهم ٌمثلون 

اإلشكال اآلن حتى الكبار ٌشترونها لكن ماأظن هذا إن اشتراها مرة أو مرتٌن هل ٌحكم 

 بعدم رشده أو ٌشترى ألبنائه و ٌنظر معهم هل ٌكون سفٌه   

 

الذى ٌبذل ماله فً حرام أو  قال والمصطلح عندنا ألمرٌن أن ٌبٌع وٌشترى ثمنا أو ؼالٌا والثانى

فً أمر لٌس فٌه فائدة وولى الحال الحجرى األب هذا من الشارع هذا بالنسبة لألب وٌشترط أن 

ٌكون فً األب خمسة شروط : بالؽا ، رشٌدا ، عاقال ، حرا ، عدال ولو ظاهرا ثم ٌؤتً بعد األب 

م الحاكم فؤمٌن ٌقوم مقام الحاكم وصٌه الذى أوصى به أن ٌكون ولٌا ثم الحاكم أو القاضً إذا عد

قال الشٌخ عثمان من أم وؼٌرها هذا هو المذهب والشٌخ ابن عثٌمٌن اآلن ٌرى إذا مات األب 

فالوالٌة تنتقل إلى أخٌه األكبر مثال أو إلى أمه والمذهب عندنا تنتقل إلى وصى ٌوجد وإن لم 

انتقلت والٌته إلى عمه مثال أوإلى ٌوجد تنتقل إلى الحاكم وهذا هو الصحٌح فهناك الكثٌر مما 

أخٌه األكبر أو إلى األم فإنهم قد ٌبذرون األموال وٌؤخذونها وٌجحدونها وهذا الصؽٌر المسكٌن 

ال ٌدرى ماذا حصل فً أمواله والشٌخ محمد رأٌه جدٌد لكن فً الواقع العملى ال تضمن الناس 

دٌن أو ان شاء هللا إٌمانه ٌمنعه هذا ال  ألن الناس اآلن ٌؤخذون بشكلهم الظاهر أو بدٌانتهم هذا

ٌمشى األموال ٌفتن فٌها كثٌر من الناس الظاهر فً الخٌر الملتزم أبدا والوالٌة تنتقل للحاكم أو 

القاضً هو الذى ٌرى المصلحة هذا المعمول به تنتقل إلى القاضً مباشرة اآلن القاضً ٌوكل 

لحكم مبهم هنا والحكم هو التحرٌم كما فً المنتهى األم على الوالٌة ثم قال ال تتصرؾ لهم هذا ا

والمنتهى ٌقول وٌحرم أن ٌتصرؾ الولى لهم ٌعنى المحجوب علٌهم إال بالحق ٌعنى الذى فٌه 

منفعة ومصلحة ثم قال وٌقبل قوله إذا اختلؾ الولى مع هذا الصبى الذى فك حجره فً مثال 

ك الحجر وفك الحجر كما ذكرنا سابقا التلؾ فً المنعة فً وجه الضرورة وٌقبل قوله مع ف

بواحد من أمرٌن : إذا بلػ رشٌدا ، األمر الثانى إذا بلػ مجنونا ثم عقل وصار رشٌدا وٌقبل قوله 

بعد فك حجر إذا تنازع الولى مع هذا الذى محجور علٌه فً منفعة وحكم هللا وضرورة وتلؾ 



قال بعته فً منفعة والمراد بالنفعة  منفعة لو قال له هذا الصبى أنت بعت مالى فً ؼٌر منفعة

ماصرح به الشارع فً روض الندى هً المصلحة والمصلحة عندنا لٌست موجودة فً اإلقناع 

وال المنتهى وال فً الؽاٌة الموجود فً اإلقناع  والمنهى والؽاٌة هً المصلحة والشارح كافى 

ٌع مال الصبى المصلحة بؤن المبتدى فً روض الندى ذكرالمنفعة المراد بها هنا المصلحة وب

ٌبٌع عقار بؤكثر ثمن المثل أو بمثله بشراء ماهو أصلح منه وكذلك ضرورة والضرورة هى أن 

توجد ضرورة سبع بٌع العقار المحجور علٌه بؤن ٌتلؾ مثال إذا لم ٌبعه وكذلك التلؾ لو قال 

لم ٌتلؾ منه إال الربع الولى مالك قد تلؾ منه النصؾ فقال المحجور علٌه أو الذى فك حجره ال 

 فٌقبل قول الولى ألنه أمٌن 

قال ال فً دفع مال بعد رشد عندنا ذكرنا قاعدة سابقة  أن من أخذ ماال لؽٌره  هل ٌقبل قوله فً 

الرد أو ال ٌقبل قوله فً الرد ماهى القاعدة من قبض ماال لؽٌره هل ٌقبل قوله نقول إن قبض هذا 

ان بجعل أو بإٌجارة فال ٌقبل قوله فً الرد فالرسول صل هللا العٌن متبرعا فٌقبل قوله وإن ك

علٌه وسلم ٌقول "على الٌد ماأخذت حتى تإدٌها" فؤنت إذا أخذت من إنسان ودٌعة فإن أخذت 

وجعلت هذه الودٌعة عندك فال ٌقبل قولك فً الرد أما  ا أنت لم تؤخذ جعال جعل الودٌعة عندك 

كذلك إذا كان هناك أجرة ٌؤخذها مقابل رعاٌة هذا الٌتٌم فإنه ال فإنه ٌقبل قولك فً الرد فالوالى 

 ٌقبل قوله فً الرد ال بد من وجود بٌنة أما لم ٌؤخذ جعال وال أجرة فإنه ٌقبل قوله فً الرد   

قال ال دفع مال فً رشد إال من متبرع إذا كان بؽٌر جعل وال أجرة فإنه ٌقٌل قوله فً الرد وهذا 

ٌتعلق بدٌن مؤذون له بذمة سٌده أو السٌد وكل عبده وامره أن ٌستدٌن فإن هذا الدٌن ٌتعلق فً 

دٌة ودٌن ذمة السٌد وإن لم ٌؤذن له فإنه ٌتعلق برقبة هذا القن والمراد به العبد الخالص العبو

ؼٌره ٌعنى دٌن ؼٌر مؤذون له وأرش جناٌته لو أجنى العبد وقٌم متلفاته فإن أتلؾ العبد شٌئا فإن 

هذه المور وؼٌرها ٌتعلق برقبة العبد فإن السٌد ٌخٌر بٌن ثالثة أمور : األمر األول : أن ٌدفعه 

أو قٌمة ماأتلفه أو ٌبٌعه إلى ولى الجناٌة أو صاحب هذا المتلؾ ، أو ٌفدٌه باألقل من قٌمة العبد 

وٌدفع ثمنه إن استؽرقه أرش جناٌة وإن دفع منه بقدره هذا تفصٌل ال نرٌد ان نتوسع فٌه ألن 

العبٌد هنا ؼٌر موجودٌن وذكرنا ان الشٌخ عبدهللا بن ؼسان رحمه هللا فً كتاب نٌل المآرب 

ى الشٌخ أوبكر زٌد رحمه شرح عمدة الطالب للشٌخ عثمان النجدى مسح جمٌع ماٌتعلق بالعبد فؤت

هللا فتعقبه والمه على مافعل قال لعل هللا عزوجل ٌؤتى بهإالء العبٌد الحقٌقة البؤس فً التطرق 

 ألحكامه ألنهم  العبٌد مثل السٌارة والبٌت سلعة لكن ال ٌنبؽً التوسع فٌها 

مثله ماتدخله  فصل وتصح الوكالة :الوكالة فً اللؽة هً التفوٌض وشرعا استنابة تجاة التصرؾ

النٌابة زاد بعضهم فً التعرٌؾ فً الحٌاة كى تخرج الوصٌة واألصل فٌها الكتاب لقوله تعالى " 

وابعثوا أحدكم بورقكم هذه ....." اآلٌة والسنة ورد أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم وكل عروة 

ى شاتٌن بدٌنار بن الجع فً شراء شاة أوأضحٌة كما فً البخارى فؤعطاه الرسول دٌنار فاشتر

فباع إحداهما بدٌنار فؤتى بالشاة والدٌنارفدعى الرسول صلى هللا علٌه وسلم بالبركة فً بٌعه كما 

لو اشترى ترابا لربح فٌه كما ورد فً الصحٌح واجماع حكاوى ابن حزم وابن الخطان على 

لقبول فٌصح ان جواز الوكالة لها شروط : الشرط األول أن اإلٌجاب ٌجب أن ٌكون بالقول أما ا

ٌكون بالقول او بالفعل واإلٌجاب وكلتلك البد ان ٌقول وكلتك بالقول وٌقول على ماٌدل على 

اإلنابة أما القبول فٌصح بالقول ٌقول قبلت وكالتك أو بالفعل ٌعمل ماوكل فٌه بدون أن ٌقول 

لٌست هناك قبلت ٌقول المإلؾ رحمه هللا بكل قول تصح الوكالة بكل قول ٌدل على إذن ٌعنى 

صٌؽة معٌنة للوكالة وقبولها ٌصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل ٌدل علٌه اإلٌجاب البد أن 



ٌكون بالقول والشٌخ عثٌمٌن رحمه هللا اختار أٌضا أن اإلٌجاب ٌصح أن ٌكون بالفعل وهو 

ل مامشى علٌه صاحب الدلٌل دلٌل الطالب وكذلك الشٌخ مرعى مإلؾ الدلٌل مشى على هذا الدلٌ

فً ؼاٌة المنتهى وهو كالم وقول القاضً أبو ٌعلى رحمه هللا والشٌخ عثٌمٌن مثل بؤن ٌؤتً 

اإلنسان للدكان معروض لبٌع سلع الناس فٌؤتى اإلنسان وٌضع سلعته ثم ٌذهب بدون أن ٌقول 

وكلتك فٌبٌع هذا الشخص مثال صاحب الدكان فٌكتب ثمن السلعة ثم ٌؤتى صاحبها وٌؤخذها 

نا البد أن ٌؤتً وٌوكل فٌقول وكلتلك ببٌعتى وال ٌصح أن ٌضعها وٌذهب الشرط المذهب عند

الثانى شرط أن ٌكون كالهما جاة التصرؾ الوكٌل والموكل جاة التصرؾ هو المكلؾ الحر 

الرشد ، الشرط الثالث نقول الشرط الثالث فً صٌاؼته أن ٌوكل الموكل فٌما ٌصح ان ٌتصرؾ 

ل فٌما ٌصح تصرفه فٌه بنفسه وذكره المإلؾ فً قوله وماله فٌه بنفسه وأن ٌتوكل الوكٌ

التصرؾ فً شًء) ٌعنى ماصح تصرفه فً شًء ( فله توكل )ٌعنى ٌتوكل عن ؼٌره فٌه( فؤتى 

ماكان البٌع لٌس صحٌح ٌجوز لك انت أن توكل ؼٌرك فً البع وأن تتوكل عن ؼٌرك فً البٌع 

،الشرط الرابع أن تصح الوكالة فً الحقوق التً وهناك استثناءات ال نرٌد أن نطٌل الدرس بها 

ٌصح التوكٌل فٌها وذكر المإلؾ ثالثة أنواع فً الحقوق :وتصح فً كل حق آدمى هذا الحق فً 

القسم األول فً الحقوق تدخل فٌه النٌابة كالعقود والفسوخ وتملك المباحات ، القسم الثانى 

تً تتعلق باللفظ قال ال فً إندهار ألنه ٌتعلق بمن الحقوق التً ال تدخلها النٌابة وهى األلفاظ ال

لفظ بمن تكلم بهذا الدٌنار وكذلك اللعان الٌصح التوكٌل فٌه ٌعنى الزوج ٌؤمر ؼٌره أن ٌالعن 

زوجته ال ٌصح كذلك األٌمان مثال وكلتلك ٌاأحمد أن تحلؾ عنى هذه ال تصح ألنها تتعلق باللفظ 

له النٌابة من إقامة الحدود واستٌفاء الحدود أما العبادات ، القسم الثالث : وفى كل حق هلل تدخ

المحضة كالصالة والصوم هذا ال ٌجوز التوكٌل فٌها أما العبادات المركبة مثل الحج فٌجوز 

التوكٌل فٌه ، الشرط الخامس  : وهو خاص بالمحامٌن أو الذى ٌرٌد أن ٌكون محامٌا أال تكون 

الموكل ظالما أو ٌظنه ظالما من شٌخ اإلسالم رحمه هللا الوكالة فً خصومة ٌعلم الوكٌل أن 

وذكره فً اإلقناع وجازم به ثم قال وهى وكالة وشركة ومضاربة ومسقاة وزرٌعة ووداعة 

وجعالة والعقود الجائزة ذكرنا أن العقود من حٌث اللزوم والجواز هً كم قسم ؟ ثالثة أقسام : 

من طرؾ هذه الوكالة أو الشركة والمضاربة  جائزة من الطرفٌن ، الزمة من طرؾ ، جائزة

هذه جائزة من الطرفٌن لكل من المتعاقدٌن فسخها . ثم قال فال ٌصح بال إذن بٌع وكٌل لنفسه 

وكلك إنسان ببٌع السٌارة ال ٌصح أن تبٌعها لنفسك إال بإذن الموكل و ال شراء لنفسه لموكله 

ىه خالؾ للعرؾ فً ذلك وألنه ٌلحقه التهمة وكله بشراء شًء فال ٌصح أن ٌشترٌه لنفسه ألنه ف

فً السعر الشٌخ ابن عثٌمٌن ٌقول إذا كان رجال صالحا ومبرزا فً العدالة ودور الصالح 

واألمانة ٌصح أن ٌبٌع لنفسه واألقرب أن ال ٌصح وذكرنا أن ال ٌإخذ الناس على ذمائمهم وعلى 

ان ٌشترى أو ٌببع لنفسه ثم قال وولد دٌنهم وٌوكلون عن ذلك األولى أن ٌمنع وال ٌنزل اإلنس

الوكٌل ووالده ومكاتبه كنفسه ٌعنى لو وكلك فً بٌع سٌارة ال ٌجوز أن تبٌعها لولدك أو لوالدك  

ألنه ٌتهم بحقهم وثم قال لوباع بدون ثمن مثله ٌبٌع بدون ثمن المثل وهو مرجع إلى معرفة أن 

العرؾ فقال أنهم ٌمثلون بعشرٌن فً المائة  الوكٌل أو ؼٌره باع بدون ثمن المثل مرجع ذلك إلى

ٌقولون أقل من ثمن المثل ومن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بؤكثر منه ٌعنى اشترى بؤكثر 

ثمن المثل ٌباع بمائة وٌشترى بمائة وثالثٌن مثال صح العقد نقول أن العقد صحٌح ألنه ٌضمن 

لو اشترى بؤكثر من ثمن المثل وكما قلنا أن  الزٌادة فٌما لو باع بدون ثمن المثل أو نقصا فٌما

ٌضمن كما أن ٌتؽاضى الناس على مثله عبثا  أما ماٌتؽاضى الناس مثله عبثا فإنه ال ٌضره 

ووكٌل مبٌع وكٌل ٌعنى بٌع سلعة ٌسلمه البٌع ال ٌقبض الثمن ال ٌجوز له أن ٌقبض الثمن إال 



ض الثمن وهنا تابعة لإلقناع والؽاٌة خالفا بقرٌنة كؤن ٌكون الموكل بعٌد عن السوق فله أن ٌقب

للمنتهى والمذهب هو فً الحقٌقة هو الذى فً المنتهى ماصرح به الشٌخ منصور فً كشاؾ 

اإلقناع وأن الوكٌل ال ٌملك الوكٌل فً بٌع شًء ال ٌجوز له أن ٌقبض الثمن مطلقا وإن وجدت 

المنتهى كالم المنقح منسوبا إلٌه ماال قرٌنة فإن تعذر لم ٌلزمه أن ٌقبض هذا الثمن ثم ذكر فً 

ٌفضى إلى ربا عدم قبض الثمن إلى ربا النسٌئة كؤن ٌبٌع مثال صاع من البر بصاع من الشعٌر 

والموكل ؼٌر موجود اآلن والمنقح ٌقول ال بؤس بؤن ٌؤخذ الصاع الذى من الشعٌر قال وٌسلم 

وكٌل ٌسلم الثمن ثم قال ووكٌل الوكٌل الثمن لو وكلت إنسان ٌشترى لك سٌارة فإن هذا ال

خصومة وهذه محاماة تدخل فً المحاماة وكلت شخص ٌخاصم عنك فً استخراج حق لٌس أنه 

ثبت هذا الحق أن ٌقبض هذا الحق وقبض ٌخاصم إذا وكلت شخص ٌؤخذ حقك من فالن لك حق 

 بتعد أو أن تخاصم ووترافع فً المحاكم على المدعى علٌه ثم قال والوكٌل أمٌن ال ٌضمن إال

بتفرٌط لماذا الوكٌل أمٌن ؟ ألنه قبض العٌن وال ٌختص مافٌها إال بتعد أو تفرٌط إذا تعدى أو 

فرط فإنه ٌضمن التلؾ سواء كان متبرعا أو جعل وٌقبل قوله فٌما فٌهما فً نفى التعدى 

حتى  والتفرٌط وكذلك ٌقبل قوله فً الهالك هالك العٌن التً تحت ٌدٌه بٌمٌن ال بد أن ٌحلؾ

ٌقبل قوله كدعوى متبرع رد العٌن ذكرنا أن الذى ٌقبل قوله فً الرد هو المتبرع أما إذا كان 

ؼٌر متبرع فإنه ال ٌقبل قوله فً الرد إال ببٌنة كدعوى متبرع برد العٌن أو ثمنها لموكل ال 

ل سواء كان لورثته إذا ادعى الوكٌل الرد للورثة فإنه ال ٌقبل قوله سواء إذا كان متبرعا أو بجع

متبرعا مطلقا ألنه لم ٌؤتمنهم ألن الذى اتؤمنه الموكل الذى قد مات إذا ادعى الوكٌل أنه رد العٌن 

 والثمن للورثة فإنه ال ٌقبل إال ببٌنة ٌشهدوا بذلك  

فصل الشركة قال :المراد بها هنا اجتماع فً تصرؾ وهى خمسة أضرب : األول : شركة 

ٌحضر كل من الشرٌكٌن ماال ال ٌكون بالذمة  الشرط الثانى : عنان بكسر العٌن وصورتها ن 

أن ٌكون الشرٌك جائز التصرؾ من ماله أن ٌكون الشرٌك ماٌحضره من ماله الخاص ال ٌكون 

مؽصوبا أو مسروقا الشرط الثالث : نقدا ٌعنى ذهب أو فضة ال ٌصح من العقود أو الفلوس ألنها 

: أن ٌكون هذا النقد معلوما فً القدر قال لٌعمل فٌه كل من العود كما ٌقولون والشرط الرابع 

على أن فٌه من الربح جزء  الشرط الخامس : ٌشترط أن ٌبٌن كل من الشرٌكان كل واحد ماله 

من الربح ٌشترط أن ٌكون هذا الربح جزءا ٌعنى ثلث أو ربع أو خمس مشاع ؼٌر معٌن طٌب 

ما تعمل فً هذا المال وأنا أعمل لك جزء فً خمسٌن لاير أو ألؾ لاير ٌشترط أن  ٌكون معلو

هذا المال  وأنا جزء فً هذا الربح هذا ال ٌصح هذا له النصؾ واألخر له النصؾ هذا له الربع 

وهذا له ثالثة أرباع جزء مشع  . الضرب الثانى المضاربة : وحكى االجماع واجمع العلماء 

عمل من شخص والمال من شخص أخر على جوازها قال وهى دفع مال والمضاربة أن ٌكون ال

وهى دفع مال وٌشترط أن ٌكون المال نقدا دفع مال معٌن ؼٌر مبهم معلوما لشخص ٌتجر فً 

جزء معلوم مشاع من الربح سواء كان هذا الجزء المشع للعامل والباقى لرب المال ٌجوز أن 

المال فقط  ٌعطى شخص خمسٌن ألؾ وٌقوله له أعمل بها على أن ٌكون لك من العمل ثلث

والثلثان من ٌؤخذهم رب المال ثم قال إن ضارب ألخر ثم أضره هل ٌجوز المضارب أن ٌؤخذ 

المضاربة من شخص أخر ؟ ٌقول إن أضره فً اإلشتؽال بالعمل فً المال الثانى المضاربة 

األولى قلل األرباح ٌحرم علٌه وٌؤثم ثم قال  وٌجب أن ٌرد حصته من المضاربة الثانٌة فً 

ركة األولى ورد حصته فً الشركة ٌعنى شركة األول ثم قال وإن تلؾ رأس ماله طبعا هذا الش

المضارب أمٌن لما تحت ٌده أو بعضه أو بعد التصرؾ أو خسروضع خمسٌن صارت أربعٌن 

فإنه ٌجمل من الربح قبل قسم الربح ال تقسم المضاربة حتى ٌخرج لنا رأس المال طٌب لو 



إال خمسٌن ألؾ ولم تزد زادت ثم خسر وبعد السنة لم ٌوجد إال  ضارب لمدة سنة ولم ٌخرج

خمسٌن ألؾ هل للمضارب شًء ورب المال ؟ ال لرأس المال هذا خسر عمله وهذا خسر من 

االستفادة من ماله لمدة سنة   الضرب الثالث : شركة وجوه الجاه والوجه الواحد ٌعنى انسان 

ٌس عندهم أموال وإنما ٌؤتون للتجار وٌؤخذون وجٌه صاحب جاه ومنزلة شركة وجوه ٌعنى ل

بضائع والثمن فً الذمة على حسب جاهه ومنزلته عند الناس ثم ٌشتركون وٌؤخذون بضائع هذا 

ٌؤخذ بضاعة بخمسة اآلؾ واألخر بعشرة االؾ ٌشترط هنا أن ٌعٌن رأس المال هذا شرط فً 

لى حسب رأس المال فشركة جمٌع الشركات لماذا ؟ ٌعنى إذا حصلت خسارة فإنها تكون ع

الوجوه ال ٌوجود أسماء فٌشترون ثم ٌعٌنون لك من رأس المال الثلث اشترٌنا بعشرٌن ألؾ لك 

الربع ولى ثالثة أرباع مالفائدة هنا ؟ إذا حصلت خسارة تكون على حسب رأس المال فالن 

ٌبق  أحضر لى خمسة االؾ وأنت لك خمسة عشر ألؾ وحصلت خسارة مثال عشرة االؾ ولم

من رأس المال إال عشرة اآلؾ فقط فاآلن نؤتى إلى الشخص الذى ٌملك ثالثة أرباع فعلٌه من 

الخسارة ثالثة أرباع من الخسارة والثانى علٌه ربع خسارة ثم ٌذهب صاحب ثالثة أرباع وٌإدى 

المال عشرة االؾ للتجار ثالثة أرباع للتجار وهذا الثانى ٌإدى ربع هذه الفائدة  من تحدٌد رأس 

قال والثالث شركة وجوه وهى أن ٌشترى كاؾ فً ربح ماٌشترٌان فً ذمتهما ٌشترٌان بجاهٌما  

ٌشترون بجاههم عند الناس والتجار بهما ال بد كما ذكرت أن ٌشترط أن ٌعٌن الربح لك النصؾ 

 ولى النصؾ لك الربع ولى الربع وإن كان هذا الربح ال ٌقابل رأس المال ٌعنى هذا ٌملك ربع

من رأس المال والثانى ٌملك ثالثة أرباع واألرباح تكون عندنا لك النصؾ ولى النصؾ وهذه 

كلها جائزة وكل وكٌل األخرو كثٌر الثمن كل واحد من الشرٌكٌن فً شركة الوجوه وكٌل األخر 

فً البٌع والشراء ٌعنى أنا إذا اشتركت مع أحمد فً شركة واشترٌت لنفسى شًء من الدكان فؤنا 

رى لنفسى وأنا وكٌل عن أحمد كذلك كثٌر الثمن إذا ذهبت اشترى من الدكان فكفٌلى من اشت

احمد وإذا اشترى هو شٌئا فؤنا كفٌله فكالنا ٌطالب بالثمن ثم قال والرابع شركة األبدان وهى 

نوعان : النوع األول التملك فً اشتراك المباحات ذكر أن ٌشتركان فٌما ٌتملكان بؤبدانهما من 

أو احتطاب نذهب إلى البر ونحتطب وكل واحد منا له النصؾ أو نبٌعه وكل واحد ل  مباح

النصؾ من القٌمة هذا ٌسمونه اإلشتراك فً تملك المباحات ، والنوع الثانى فً شركة األبدان 

هو التقبل فً أعمال الذمة تتقبل األعمال بذمتك وتتقبل األعمال بذمته مثال تقبل أبواب حدٌد وأنا 

خٌاط الثٌاب وال ٌشترط إتفاق الصنائع ٌعنى ال ٌشترط خٌاط مع خٌاط أو نجار مع نجار  أتقبل

ال نجار مع حداد ال ٌشترط هذا تقبل األعمال بالذمة تقبل ورشة عمل فهذا الذى أعطالك العمل 

ٌطالبك وتطالبه قال أوٌتقبالن ٌعنى ٌؤخذان أعمال من الناس من عمل فً خٌاطة ثم تقبل 

شرٌكٌن لزم كالهما بفعله وعمله وطلب به كالهما ٌلزمه أن ٌعمل وكالهما ٌطالب أحداهما ال

بهذا العمل وإن ترك أحد الشرٌكٌن العمل لعذر فالكسب بٌنهما أٌضا وٌلزم من حصل له عذر أو 

لم ٌعرؾ العمل ماٌعرؾ الصنعة شارك فً خٌاطة ولن ٌخٌط أن ٌقٌم مقامه من ٌعرؾ هذه 

ا إذا لم ٌطالب فإنه ٌلزمه الرابع أو الخامس من الشركات شركة الصنعة بطلب شرٌكه وأم

المفاوضة تنقسم إلى قسمٌن : القسم األول : اإلشتراك فً جمٌع أنواع الشركة ٌشترك فً 

المضاربة والعنان والوجوه وأبدان أن ٌفوض كل إلى صاحبه كل تصرؾ مالى ٌفوض أن تبٌع 

الشركة وهذا صحٌح ألنها كلها مجموعة   وتشترى وتضارب هذا اإلشتراك فً كل أنواع

شركات وهذه الشركات األربعة  كلها جائزة  ، النوع الثانى : أن ٌشتركا فً كل ماٌثبت لهما 

أوعلٌهما اشترك أنا وأنت كل ماٌثبت لنا و علٌنا وٌصح إن لم ٌدخال فً الشركة كسبا نادرا 

رامة نادرة كحوامل السٌارات التؤمٌن وجدان اللقطة وكذلك الركاس  وٌشترط أال ٌدخال فٌها ؼ



اآلن وكذلك اإلشتراك فٌما ٌثبت علٌهما على الشرٌك  لو اشترك عشرة من الناس أن ٌضمن كل 

منهما األخر هل هذا جائز على المذهب ؟ جائز ؼرامة نادرة قد تمر سنة كاملة وال ٌحصل 

وكلها محرمة كما ذكرنا أنها حادث أما الشركات موجودة فً األسواق شركات التؤمٌن التعاونى 

ؼرامة كبٌرة جدا إما على المؤمن أو على المؤمن عنده المؤمن عنده قدٌضرب أموال كثٌرة 

جداوالمؤمن قد ٌمر علٌه السنة كاملة وال ٌستفٌد من المال الذى دفعه اآلن فً مشاكل كبٌرة جدا 

 وخسائر فادحة فً شركات التؤمٌن عندنا فً البلد   

ً كل ماٌثبت لهما أو علٌهما فتصح إن لم ٌدخال فٌها كسبا نادرا أو ؼرامة نادرة أن ٌشتركا ف

فكلها جائزة ٌعنى هذه الشركات الخمسة كلها جائزة وعقود جائزة أٌضا وال ٌختص فٌها بتعد أو 

 تفرٌط وتصح المساقاة 

  



:::1 

له فً شراء شًء فال ٌصح  أن ٌ له، وك  شترٌه من نفسه، "وال شراء منها" أي من نفسه لموك 

لماذا؟ ألن ه ٌكون خالؾ العرؾ فً ذلك وألن ه ٌلحقه التهمة فً السعر، الشٌخ ابن عثٌمٌن ٌقول 

ا بالصالح واألمانة فإن ه ٌصح  أن ٌبٌع من نفسهم،  ا بالعدالة ومشهور  ز  ا ومبر  إذا كان رجال  صالح 

ٌ ترك الناس على ذممهم و ، ذكرنا أن ه ال  ٌ منع وال واألقرب أن ه ال ٌصح  على  دٌنهم، األولى أن 

 ٌشتري اإلنسان لنفسه أو ٌبٌع لنفسه.

لك  -" ٌعنً ال ٌجوز أن ٌبٌع ووالده ومكاتبه كنفسه -ٌعنً ولد الوكٌل  - وولدهثم  قال: " لو وك 

إنسان أن تبٌع سٌارة ال ٌجوز أن تبٌعها لولدك أو لوالدك. ثم  قال: "وإن باع بدون ثمن مثل" باع 

بؤقل من ثمن المثل، ما هو المرجع فً معرفة أن  الوكٌل أو ؼٌره بدون ثمن مثل؟ الوكٌل 

المرجع فً ذلك إلى العرؾ، والفقهاء ذكرنا أن هم ٌمث لون بعشرٌن بالمائة، ٌقولون هذا أقل من 

" ٌعنً اشترى بؤكثر من ثمن مثل: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه ثمن المثل، "

، صح  العقد لكن ه ٌضمن الزٌادة فٌما لو باع بدون ثمن  ٌ باع بمائة واشترى بمائة وثالثٌن مثال 

ا" فٌما لو اشترى بؤقل من ثمن مثل، وكما قلنا إنما ٌضمن ما ال ٌتؽابن الناس  مثل، " أو نقص 

 مثله عادة.

ٌقبض مبٌع" وكٌل فً بٌع سلعة ٌسل م هذا المبٌع، "وال ٌقبض الثمن" ال ٌجوز له أن "ووكٌل 

، فله أن ٌقبض الثمن، والماتن  الثمن، قال: "إال بقرٌنة" كؤن ٌكون الموك ل بعٌد عن السوق مثال 

، المذهب فً الحقٌقة هو الذي فً للمنتهىخالف ا  اإلقناعتابع  الؽاٌةوكذلك فً  اإلقناعهنا تابع 

ح به الشٌخ المنصور فً  المنتهى اؾكما صر  شًء ال ٌملك قبض ، أن  الوكٌل فً بٌع القناع كش 

ر لم ٌلزمه أن ٌقبض  جدت قرٌنة، فإن تعذ  ثمنمطلق ا، ال ٌجوز له أن ٌملك قبض ثمن مطلق ا وإن و 

ٌ فضً إلى ربا، ٌ فضً  هذا الثمن، ثم  ذكر فً المنتهى كالم المنق ح منسوب ا إلٌه: ما لم  عدم ما لم 

 قبض الثمن إلى ربا النسٌئة.


